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مقدمه
انقالب  ۹050زمینهساز شکلگیری گفتمان و نظام جمهوری اسالمی در ایران شد .این گفتماان
و نظام سیاسی برآمده از آن ،برخی اصول بنیادی ،راهبردی و ثابت را بارای خاود طار ریازی
نمود و در کنار آن ،برخی اصول عملیاتی و کاربردی و تابع مقتضیات و شرایط زمانی و مکانی
تغییرپذیر را نیز مدنظر قرار داد .در این میان ،عدالت اجتماعی به عنوان مهمترین و اصلیتارین
دال شناور مکتب سیاسی انقالباسالمی ،همواره در قانونگذاری ،اجرا و قضا مورد توجه باوده
است؛ چون در اصل ،تشکیل حکومت اسالمی ابزاری برای تحقق عدالت اجتماعی بارای هماه
گروهها و اقلیتها در حوزههای مختلف ،به خصوص حوزه سالمت که مورد بررسای نوشاتار
حاضر است ،لحاظ گردید؛ بهگونهای که بار مبناای گفتماان انقاالب اساالمی ،برخاورداری از
مراقبتهای بهداشتی و درماانی ماورد نیااز در راساتای ارتقااس ساطال ساالمت در جامعاه ،از
اساسیترین حقوق مردم است ،که در اصل  9۱قانون اساسی نیز به صراحت بر آن تأکیاد شاده
است.
بر این اساس ،در طول حیات نظام جمهوی اسالمی ،بهرغام روی کاار آمادن دولاتهاا و
خردهگفتمان هایی در بطن گفتمان جامع انقالب اسالمی ،که با یکدیگر غیریاتساازی کردناد،
عدالت اجتماعی در حوزه سالمت و نیز تحقق آن به عنوان یکی از اصول بنیادین نظام اساالمی
برجسته شده است و همواره از دغدغههای دولتهای پس از انقالب اساالمی باوده اسات .باا
وجود این ،مسأله مذکور در طی قریب به چهار دهه گذشاته باا چاال هاای نظاری و عملای
فراوانی روبهرو شده است؛ چرا که سیاستهای اعماالشاده در راساتای عادالت اجتمااعی در
حوزه سالمت ،بیشتر از اینکه پروسهای و مبتنی بر برنامهریزی مستمر و هدفمند باشاد ،حالات
منقطع ،پروژهای و قائم به فرد پیدا کرده است .هر دولتی بر حسب شارایط روز و یاا برداشات
خاص خود از عدالت اجتماعی ،آن را تعریف و اجرایی کرده است .از این رو ،در هار یاا از
دولتهای پس از انقالب و گفتمان سیاسی و اجتماعی مربوط باه آنهاا ،باازتعریف ناوینی از
مقوالت مرتبط با حوزه سالمت را شاهد بودهایم؛ کاه حااکی از رویکردهاای متفااوت و گاهاا
متضاد دولتهای مختلف به این موضوع است.
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مساله محوری در این نوشتار ،بررسی نوع گفتمان و جهتگیری هر یا از دولتها پس از
انقالب در حوزه سالمت است .بر این اساس ،با مبنا قرار دادن عدالت باه عناوان دال شاناور و
بهداشت و سالمت تحت عنوان نشانه مرکزی ،درصدد پاسخگویی باه ایان ساوال هساتیم کاه
عدالت اجتماعی با نشانه مرکزی «ساالمت» در گفتماان دولاتهاای پاس از انقاالب چگوناه
بازنمایی شده است؟

الف .چارچوب نظري
عدالت اجتماعی مفهوم بحثبرانگیزی است و چون تعریف واحدی از آن در میان اندیشمندان
حوزههای مختلف مورد پذیرش قرار نگرفته ،اجماعی در مورد تئوریهاای مرباوط باه آن نیاز
وجود ندارد و در طول تاریخ نظریه های مختلفی در این خصوص از سوی اندیشمندان مطار
شده؛ که مبانی نظری عدالت را معنا و مفهوم داده است .دریافتهای گوناگون از مفهوم عدالت
و اختالف دیدگاههایی که در این زمینه وجود دارد ،بررسی نظری آن را ضروریتر و هامزماان
جذابتر میسازد .این کار باید صرفنظر از نتایج حاصلشده از اینگوناه بررسایهاا صاورت
پذیرد؛ چون هدف یافتن پاسخهایی قطعای و همیشاگی نیسات ،بلکاه صارفا طار مساأله و
گشودن راهی به سوی چیزی است که شاید بتواند دریافت از مسائل و مشکالت در این زمیناه
را آسانتر کند.
به اعتبار بسیاری از اندیشمندانی که در این زمینه به تأمل پرداختهاند ،محصورکردن مفهاوم
عدالت در فرمولی ساده ،دشوار و حتی ناممکن است .کاوش در مضمون نظریههاای گونااگون
عدالت از این واقعیت پرده برمیدارد که هر یا از این نظریهها بر عنصاری خااص باه عناوان
پایه و اساس اصول خوی

در مورد عدالت پای فشردهاند .بارای نموناه ،از نگااه لیبارالهاای

کالسیا و آزادیخواهاان۹معاصار ،آزادی ارزش بنیاادین و محاور اصالی جامعاه مطلاوب را
تشکیل میدهد .امانوئل کانت 9اصول عدالت خوی

را بر محور به حداکثر رساندن آزادیهای

مدنی و سیاسی استوار میکند و بر آن است زمانی جامعه به سامان اجتماعی معقول و مطلاوب
1. Anarchy, State, and Utopia
2. Immanuel Kant
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دست مییابد که نه تنها آزادیهای مدنی و سیاسی افراد آن محترم شمرده شاود ،بلکاه قاوانین
اساسی جامعه به گونهای ترسیم شود که این آزادیهای بیرونی به حداکثر برسد .بدین ترتیاب،
در اواخر سدة گذشته ،جنا راست در برابر حرکت آهسته به سوی برابریطلبی ،رفاهگرایای و
مداخلة دولت ،واکن

سیاسی نشان داد .نظریههای راست نو مانناد نظریاههاایی کاه «رابارت

نوزیا» ۹در کتاب «آنارشی ،دولت و یوتوپیاا» ارائاه داد ،اصال مبتنای بار نیازهاای عادالت و
هرگونه پی فرضی به سود برابری را رد کردهاند.
بااه جااای آن ،اصاال عاادالت مبتناای باار اندیشااة «حقااوق»« ،اسااتحقاقات» ،یااا در مااواردی
«سزاواریها» را وارد مبارزه کردهاند .نوزیا در جایگاه مدافع جدی اندیشه سانتی لیبرالیسام و
آزادیخواهی در روزگار ما ،نظریة عدالت خوی

را بر اساس تأکید بار ارزش نخساتینباودن

آزادیهای فردی به ویاهه در حاوزة اقتصااد و باازار آزاد پای نهااده اسات .بارای طرفاداران
مطلوبیتگرایی یا فایدهگرایی ،مقوله «نفع» و به حداکثر رساندن سود در جامعه ،ارزش نهایی و
مبنای عدالت است .نظریة عدالت جاان رالاز کاه شااخ

تارین نظریاة عادالت اجتمااعی در

دهههای اخیر است ،بر توافق قراردادی به صورت پایه و اساس تشاخی

اصاول عادالت (باا

تأکید بر عدالت توزیعی) تکیه میکند .او محتوای اصول عدالت را به توافق حاصل شاده میاان
افراد در «وضع نخستین» موکول میکند (رالز.)۹۱۱۱ ،
برای سوسیالیستها ،عنصر برابری و به ویهه مساأله نیااز ،ارزشای بنیاادین اسات .از ایان
اندیشه که سودهای مادی باید بر پایة نیاز توزیع شود ،به عنوان نظریة سوسیالیستی عدالت یااد
میکنند .معروفترین بیان این اندیشه را میتوان در نقد «برنامه گوتاا» 9دیاد کاه در آن «کاارل
مارکس» 0اعالم کرد جامعة کامال کمونیستی روی پرچمهای خود این ضابطه را خواهد نوشت:
«از هر کس طبق تواناییاش ،به هر کس طبق نیازهای » (هیوود .)11۹ ،۹039 ،اماا نمایتاوان
مفاهیم سوسیالیستی عدالت را به نظریة سادهشدة تأمین تقلیل داد .برای مثال ،خود مارکس بین
اصول توزیعی مناسب برای کمونیسم کامل و آن اصل توزیعی که باید در جامعة «سوسیالیستی»
در حال گذار پذیرفت ،فرق گذاشت .مارکس قبول داشت که رویههای سرمایهداری را یاشبه
1.Robert Nozick
2. Gotha Program
3. Karl Marx
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نمیتوان از بین برد و بسیاری از آنها ،مانند انگیزههاای ماادی ،در جامعاه سوسیالیساتی دوام
خواهد آورد .بنابراین ،به نظر او در سوسیالیسم به کارگر طبق سهم فردی او مازد داده خواهاد
شد و این کامال با تواناییهای جسمی و فکری کارگر مطابق خواهد بود.
در واقع ،به نظر مارکس ،اصل «سوسیالیستی» عدالت به حاد «باه هار کاس طباق کاار او»
میرسد .اما میتوان گفت پایة اصل «کمونیستی» عدالت را معیار نیاز تشکیل میدهد ،زیارا باه
عقیدة مارکس این معیار فقط مناسب جامعة آیندة فراوانی و وفور مادی است که در آن مساائل
مربوط به توزیع ثروت تقریبا بیربط میشوند .نیاز یا ضرورت اسات ،تقاضاای تاأمینشادن
دارد؛ نیاز آرزویی بیهوده و پوچ یا میل و هوسی گذرا نیست .به همین دلیال ،اغلاب نیازهاا را
برای انسان «اساسی» دانستهاند ،که تأمینشدن آنها بنیاد هرگونه زندگی کامال انسانی به شامار
میرود .در حالی که «خواستهاا» از قضااوت شخصای برمایآیناد ،نیازهاای انساان عینای و
همگانیاند و به همة مردم از هر جنسیت ،ملیت ،دین و ماذهب ،زمیناه و پیشاینه اجتمااعی و
مانند آنها تعلق دارند .گیرایی و جذابیت نظریة مبتنی بر نیاز عدالت اجتماعی در این است کاه
بنیادیترین نیازمندیهای وضع و حال انسان را در نظر دارد .چنین نظریهای باه عناوان الزامای
اخالقی می پذیرد که همة مردم حق دارند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند؛ زیرا روشن است
که در غیر این صورت ،زندگی ارزشمندانه انسان ناممکن خواهد بود.
همانگونه که مفهوم «نیازها» بنیاد اصل سوسیالیستی عدالت را مینهد ،مفهوم «حقوق» اصل
لیبرالی عدالت است .البته وجود «زمینه و فرصت برابر» در گام اول و «در نظر گرفتن اساتحقاق
افراد و شایستگیها» در مرحله بعد بسیار مهم است .این در حالی است که عدالت باازتوزیعی،
به عنوان شق سوم تحقق عدالت ،در راستای چتر ایمنی دولت برای دستگیری از آسیبدیدگان
و محرومین که توانایی همپایهبودن با دیگران را ندارند ،بسیار مهم است و در بحث عادالت در
حوزه سالمت این بخ

از عدالت به اندازه دو بخ

اول از اهمیت برخوردار است.

در رویکرد اسالمی ،کانون مرکزی سیاست اجتماعی مفهوم عادالت اجتمااعی اسات .ایان
مفهوم ،هدف و غایت تشکیل حکومت بوده و هرگونه برناماهریازی کاالن و خارد در عرصاه
سیاست عمومی باید در راستای تحققبخشیدن به آن انجاام پاذیرد (اماام خمینای ،۹035 ،ج:۹
 .)۹۱3عدالت اجتماعی در دیدگاه اسالمی دارای شاخ

های برجستهای است؛ باهطاوری کاه
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ایاان مفهااوم بااا تساااوم حقااوق تمااایز آشااکار دارد (امااام خمین ای ،۹035 ،ج)905 :۹؛ زیاارا
یکسانانگاری تمام احکام اسالم با عدالت اجتماعی ،نابودی طبقات و زندگی یکسان و مساوی
برای همه افراد ،یابعدم نگریستن به اسالم و ورود در «زندگی حیوانی» است (اماام خمینای،
 ،۹035ج  .)9۹0 :0مقایسه رویکرد اسالمی و غرب در این مورد حاکی از آن است که حمایت
قاطع از عدالت اجتماعی ،تفاوت آشکار رژیم اسالمی با سایر رژیمها باه شامار مایرود (اماام
خمینی ،۹035 ،ج  .)955 :3عدالت اجتمااعی در اساالم برناماهای مساتقل مبناب بار عادالت،
دموکراسب و قانون اساسب است (امام خمینی ،۹035 ،ج  )0۹ :5و هرگز رنا

سوسیالیساتب و

سرمایهدارانه ندارد.
رژیمهای کمونیستی و مارکسیست -لنینیستی با مالکیات فاردم مخاالف باوده و قائال باه
اشتراك هستند .به موازات آن ،سرمایهدارم ،ظالمانه و بیحساب و محرومکننده تودههام تحت
ستم و مظلوم ،مخالف عدالت اجتماعب است .اسالم رژیم معتدلی با شناخت مالکیت و احتارام
به آن به نحو محدود در پیدا شدن مالکیت و مصرف است؛ که اگر به حق باه آن عمال شاود،
چرخهام اقتصاد سالم به راه مبافتد و عدالت اجتماعب که الزمه یا رژیم سالم است ،تحقاق
مبیابد (امام خمینی ،۹035 ،ج  .)111 :9۹در مجموع ،در مباحث نظری پهوه

در خصاوص

موضوع عدالت اجتماعی به مقوالتی مانند «شرایط مساوی بارای برخاورداری از فرصاتهاا و
منابع ،عدالت بازتوزیعی و عدالت به مثابه استحقاقها و شایستگیهاا» اشااره شاد .اساتفاده از
مجموع نگرشهای مذکور میتواند به شناخت دیدگاه جامع در زمینه عدالت اجتمااعی کماا
کند.
این مقاله با بررسی سخنرانیهای مقامات دولتهای پاس از انقاالب و لاوایال برناماههاای
توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران به شایوه تحلیال گفتماان ۹و بار
مبنای نظریات و روش «نورمن فرکالف»« ،9ارنستو الکالو» 0و «شنتال موفه» 1به بررسی گفتمان
عدالت دولتهای پس از انقالب در حوزه سالمت میپردازد .شایوه تحلیال گفتماان الکاالو و
1. Discourse analyses
2. Norman Fairclough
3. Ernesto LacLau
4. Chantal mouffe
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موفه هرچند که نظریه نسبتا جامع ،پرکاربرد و منسجمی است و از کارآیی بسایار بااالیی بارای
تبیین چگونگی ظهور ،استمرار و افول گفتمانها و بررسی تعامل میان آنها برخاوردار اسات و
قابلیت توجیه کنندگی زیادی برای تحاوالت اجتمااعی دارد (سالطانی ،)۹33 :۹030 ،از لحااظ
مبانی و مبادی متفاوت از شیوه تحلیل فرکالف ۹اسات .بناابراین ،تلفیاق برخای از عناصار بار
اساس ضرورت و در راستای تحلیل جامعتر صورت گرفته است.

ب .عدالت در «سالمت» در گفتمان دفاع مقدس
با توجه به مسائل و مشکالت پس از انقالب و سقوط دولت بنای صادر و شاهادت رجاایی و
باهنر ،اولین دولت باثبات بعد از انقالب اسالمی به ریاست جمهوری «ساید علای خامناهای» و
نخستوزیری «میرحسن موسوی» شکل گرفت .با توجه به شرایط سیاسی و اجتمااعی کشاور
(بهویهه درگیری ایران در جن

تحمیلی با عراق) ،از گفتمان این دولت (یعنی دولتهای ساوم

و چهارم پس از انقالب) ،تحت عنوان «گفتمان دفاع مقدس» 9یاد مایشاود .مهامتارین مسائله
اجتماعی در این دوره ،وجود شکافهای عمیق بین فقیار و غنای و بادیل مطلاوب آن ،آرماان
عدالت اجتماعی بر مبنای آموزه اسالم است .بنابراین ،مهمترین برناماه و راهحال دولات بارای
حل مسأله عدالت اجتماعی ،اقتصاد کنترلی و نظارتی بود که در آن بر «توزیع» تأکید میشد .بر
این اساس ،میتوان گفت ایان کابیناه بیشاتر گرایشای اعتادالی و دیادگاهی عادالتخواهاناه،
مساواتطلبانه و مردمگرایانه داشت و به هماین دلیال ،بار مسائولیت گساترده دولات در ایان
خصوص تأکید میکرد (مصباحی مقدم.)09 :۹003 ،
رویکرد دولت و گفتمان دفاع مقدس به سایر مقوالت از جمله سالمت نیز متاأثر از چناین
رویکرد عدالتگرایانه و مساواتطلبانه مبتنای بار قائالشادن نقشای پررنا

بارای دولات و

 .۹فرکالف الگوی خود برای تحلیل انتقادی گفتمان را در سه سطال متفاوت ،گفتمان به مثابه متن ،گفتمان به مثابه تعامل بین
فرآیند تولید و تفسیر متن و گفتمان به مثابه زمینه بیان کرده است (فرکالف.)۹09 :۹00۱ ،
-9الزم به توضیال است که در دولت آقایان خامنهای و موسوی که از آن به عنوان گفتمان دفاع مقدس یاد میکنیم ،چون هیچ
برنامه توسعه و لوایال مصوب قانونی اجرا نشد ،تحلیل گام به گام متون وجود ندارد .ولی سعی بر آن است که به بررسی متون
و سخنرانیهای موجود پرداخته شود.
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حمایتهای آن از آحاد جامعه در این مورد بوده است .واکاوی سخنرانیهاای رسساای دولات
سوم و چهارم حاکی از آن است که در آنها از واژگان «دولت» و «مردم» بسایار اساتفاده شاده
است و تالش گردیده که دولت و مردم را خیلی نزدیا به هم نشان داده و تمامی فعالیتهاای
دولت در راستای رفع مشکالت مردم قلمداد گردد؛ چون این امر را از وظاایف اصالی دولات
میدانستند .مفاهیم عدالت اجتماعی بکار رفتاه در ایان متاون یعنای «حمایات از محارومین و
مستضعفین و کوخ نشینان» در راستای تأمین منافع مستضعفان و گسترش مشارکت عماومی در
راستای برابری فرصتها و دسترسی به خدمات درمانی ،تأمین خاوراك و پوشااك و نیاز رفاع
محرومیت (تعادلبخشی) در زمره ثمرات اصلی رویکردهای انقالب قرار دارند؛ کاه بار مبناای
آن ،برخورداری آحاد جامعه از امکانات و خدمات بهداشتی و درمانی و نیز خوراك و پوشااك
برای تأمین سالمت هر چه بیشتر مورد تأکید قرار گرفته است.
پی فرضها مشخ

میکند دولت بر این باور است که از راه توزیع مناساب امکاناات و

خدمات بهداشتی و درمانی میان اقشار پردرآمد و کامدرآماد (مستضاعفان) ساالمت همگاانی
تحقق مییابد؛ که البته در این راه ،دولت موظف به ارائه خدمات بیشتر درمانی و بهداشاتی باه
نیازمندان است ،تا عدالت اجتماعی در حوزه بهداشت ،درمان و سالمت تاأمین گاردد .در ایان
راستا ،در بازه زمانی سالهای  ،83-83قدمهای مؤثری در توزیاع مناساب امکاناات بهداشاتی،
درمانی ،آب آشاامیدنی و تساهیالت زنادگی در کشاور برداشاته شاده کاه آنهاا را مایتاوان
شاخ

های مناسبی برای ارزیابی عدالت اجتمااعی توصایف کارد .باا ایان وجاود ،گساترش

عدالت اجتماعی به عنوان شاخ

مهمی در الگوی نوسازی انقالب اسالمی ،در دوره مذکور با

نوساناتی همراه بود (فوزی)۹031 ،؛ چون در این دوران ،به دلیل شرایط جن
طبیعی بخ

تحمیلی ،بهطاور

اعظم امکانات کشور صرف تدارك و تأمین تجهیزات و امکانات الزم برای دفااع

از کشور میشد و به تبع آن ،توان دولت در ارائه خدمات سالمت کاه

یافت .بر این اسااس،

برنامة اعطای یارانه و نظام توزیع کوپنی در رأس برنامههای دولت قرار گرفت (امجد.)۹003 ،
دولت با اجرای نظام توزیع کوپنی در این دوران و ارائه میزان مناسب مایحتاج روزانة مردم
از جمله مواد غذایی ،توانست حداقلهای تأمین سالمت برای افاراد محاروم جامعاه را فاراهم
نماید .از سویی دیگر ،دولت تالش کرد تا به استفاده از نهادهای انقالبی مانند جهاد ساازندگی
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به گسترش عدالت اجتماعی سرعت دهد .این نهادها با فعالیاتهاای خاود ،اقادام باه اجارای
پروژههایی مانند گسترش خدمات بهداشتی و درمانی ،تأمین آب آشامیدنی ،برق ،راه ،حمام و...
در روستاها کرد .در نهایت ،مجموع تالشهای این دولت در راستای «ارتقاس سطال سالمت» در
جامعه ،سبب کاه

چشمگیر بیماریهای واگیردار ،کاه

کودکان ،سالمتی بیشتر آحاد جامعه ،افزای

میزان مرگ و میر باهویاهه در میاان

طول عمار و امیاد باه زنادگی در کشاور پاس از

پیروزی انقالب اسالمی گردید.
نتایج حاصل از تحلیل گفتمان دولت دفاع مقدس حاکی از آن است که دال شناور «عادالت
اجتماعی» ذیال گفتماان انقاالب اساالمی ،در قالاب نشاانه مرکازی «ساالمت» مسادود و در
مفصلبندی این گفتمان حول نشانه مرکزی مذکور ،نظام معناییای متشاکل از دالهاای اصالی
«سهمیه بندی ارزاق عمومی»« ،عدالت توزیعی»« ،تأمین حداقلهای بهداشت و درمان»« ،افزای
مشااارکت مااردم در حااوزه سااالمت (از طریااق نهادهااای انقالب ای)» و «کوتاااهکااردن دساات
سرمایهداران» شکل گرفته است.

ج .عدالت در برخورداري از «سالمت» در گفتمان سازندگي
با پایان جن

تحمیلی و توجه به ضرورتهای ناشی از آن ،گفتمان جدیدی معروف باه «گفتماان

سازندگی» که برآمده از افکار راست سنتی بود ،آغاز شاد .پاذیرش قطعناماه  5۱3و پایاان جنا
تحمیلی ،خسارتهای ناشی از این جن  ،بازنگری قانون اساسی ،انتظار ماردم بارای پایاانیاافتن
مشکالت زندگی پس از یا دهه سختیها ،رو به سراشیبی بودن اقتصاد سوسیالیستی و فروپاشی
اتحاد جماهیر شوروی و تأثیر آن بر سیاستهای جهانی و از جمله اقتصاد ایران ،کااه

سارمایه

ملی ،تحریم اقتصادی و برخی اقدامات بینالمللی مبنای بار اصاال سااختار اقتصاادی کشاور از
جمله عوامل طر گفتمان سازندگی و آغاز سریعتر توساعه اقتصاادی بار اسااس اقتصااد آزاد از
سوی دولت بود .بر این اساس ،گفتمان جدیدی که «رفااه و توساعه اقتصاادی» را هادف اصالی
اقتصاد دانسته و به شدت از توسعه بهویهه توسعه اقتصادی طرفاداری کارده و آن را پای شارط
سایر امور نوسازی قلمداد میکرد ،با باور به اینکه در ساایه توساعه اقتصاادی امکاان اساتقالل و
عدالت وجود دارد ،در مقطع ۹083-۹008رقم خورد (مرتجی.)۹003 ،
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چون بر مبنای گفتمان دولت هاشمی رفسنجانی ،بازسازی و ساازندگی کشاور در اولویات
سیاستها و اهداف دولتهای پنجم و ششم پس از انقالب قرار داشت ،در حوزه سالمت نیاز
چنین رویکردی پیگیری شد؛ بهطوری که دولت سازندگی ،احداث و راهاندازی بیمارستانهاا و
امکانات پزشکی را مهمترین راهکار خود به منظور بهبود وضعیت سالمت در کشور مدنظر قرار
داد .سپس ،اولویتدادن به گروههای آسیبپذیر نسبت به سایر اقشار جامعه طر ریزی گردیاد
(گ ازارش اقتصااادی دولاات سااال  ۹08۱و  .)818 :۹083مهاامتاارین سیاسااتهااای دولاات در
چارچوب این رویکرد را میتوان توسعه امکانات و اتخاذ سیاستهای تشویقی در زمینه کنترل
جمعیت از یا سو و گسترش بهداشت و درمان و ارائه خدمات فعال در زمینههاای آماوزش،
بهداشت مادر و کودك و بهداشت باروری از سوی دیگر دانست .به این ترتیب ،افزای

مراکاز

بهداشااتی و درمااانی روسااتایی ،گسااترش ظرفیااتهااای بیمارسااتانی و نیروه اای تخصصاای
آموزشدیده در کنار بهبود شاخ
آب آشامیدنی سالم و افزای
کاه

های مرتبط با بهداشت از قبیل میزان دسترسای جمعیات باه

سطال آگاهی اجتماعی باعث ارتقای شاخ

نرخ مرگ و میر مادران و کودکان زیر پنج سال و کاه

های ساالمت مانناد

سهم بیماریهای واگیاردار در

میان علل مرگ و میر شد (مرکز پهوه های مجلس شورای اسالمی.)1 :۹03۱ ،
بررسی واژگان کانونی متون سخنرانیهای مقامات دولت سازندگی بیانگر آن است کاه در
این دوره ،مفاهیمی مانند «توزیع منابع» و«نیاز مردم» مورد توجه است و مفاهیم اصلی متون نیز
به «سازندگی»« ،برنامههای اول و دوم توسعه» و «مقولههاای اقتصاادی» محادود شاده اسات.
بررسی واژگان سلبی در این متون نیز نشان میدهد دولت واژگانی نظیار «ضاد عادالت ،بهاره
نادرست ،تبعیض و غیرعادالنه» را هنگامی بکار برده است که به مقوله سوبسیدهای نادرست و
یا غیرواقعیبودن قیمتها پرداخته است .بدین ترتیب ،در دوران ریاست جمهاوری رفسانجانی
و حاکمشدن گفتمان «لیبرالیسم سازندگی» در کشور ،جریان منابع به سوی برنامههای توسعهای
هدایت شد و تدوین اولاین برناماه توساعه باا تاأخیری بای

از یاا دهاه پاس از پیاروزی

انقالباسالمی در ایران در دستور کار قرار گرفت؛ که نتیجه آن ،تصویب و اجراییشدن برناماه
اول توسعه در یا ماده واحده و 59تبصره برای اجارا در طاول یاا دوره پانج سااله (نیلای،
 )۹00 :۹030و به دنبال آن ،طر ریزی و تصویب برنامه دوم توسعه بود.
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مطالعه دو برنامه مذکور گویای آن است کاه تبصارههاا و ماوادی از ایان لاوایال ،ساالمت
ایرانیان و حوزههای مرتبط با آن نظیر بهداشت و درمان را مورد توجه قرار داده اسات؛ کاه باه
شر ذیل است.
جدول  .9مقوله سالمت در الیحه برنامه اول و دوم توسعه
ردیف

برنامه

تبصره /مواد

۹

اول

5

توزیع ساالنه اعتبارات سرمایهگذاری در حوزه بهداشت

9

اول

0

اصال قانون مالیاتهای مستقیم به منظور تمرکز سرمایهگذاری در حوزه درمان

0

اول

۹3

احداث مراکز بهداشتی و درمانی

1

اول

۹0

پیشگیری و جلوگیری از آلودگی هوا

5
8
0
3
۱

اول
اول
اول
اول
اول

۹3

اول

۹۹

دوم

۹9

دوم

۹5
۹8
15
18
10
13

موضوعات مورد توجه

شرایط تأسیس بیمارستان ،پلیکلینیا و درمانگاه ،آزمایشگاه تشخی

طبای ،مطاب

و داروخانه
پرداخت وام برای تأسیس داروخانه در مناطق روستایی و بخ های محروم کشور
تأمین مسکن برای اعضای هیأت علمی زیر نظر وزارت بهداشت ،درمان و آماوزش
پزشکی
ارتقاس هیأت عملی در حوزه بهداشت و درمان از طریق جذب اساتید خارجی
همکاریهای عملای و آموزشای وزارت بهداشات ،درماان و آماوزش پزشاکی باا
کشورهای خارجی
جذب دانشجوی پزشکی در دورههای شبانه و خاص

(۹۹بند الف) انجام طر های عمرانی در حوزه بهداشت ،درمان و سالمت در مناطق محروم
(۹0بند د) تأمین نیازهای درمانی خاص جانبازان

۹0

دوم

۹8

سوبسید دارو و شیر خشا

۹1

دوم

93

ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی در محدوده مناطق آزاد

۹5

دوم

83

سالمت نسل جوان کشور

۹8

دوم

85

فراهمکردن امکانات ورزشی برای دختران و بانوان

۹0

دوم

30

جلوگیری از آلودگی آبها

۹3

دوم

31

احداث مراکز بهداشتی و درمانی در کلیه شهرهای کشور

۹۱

دوم

3۱

اعطای تسهیالت و امکانات به اعضای هیأت علمی

93

دوم

۱3

جذب هیأت علمی خارجی در حوزه پزشکی

9۹

دوم

۱1

تجهیز بخ

بهداشت و درمان کشور
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یافته های حاصل از بررسی برنامه اول توسعه گویای آن است که هنگام تدوین این برناماه،
سیاستگذاران و برنامه ریزان کشور این نکته را حائز اهمیات قارار دادناد کاه جمعیات ساالم
میتواند توسعه بیشتر را موجب شود و هزینههای کمتری را بر دولت تحمیال کناد .همچناین،
توزیع عادالنه امکانات و دسترسی همگان به امکانات بهداشاتی و درماانی ،موجباات ساالمت
اجتماعی را فراهم خواهد آورد .بنابریان ،اهداف ،خطومشیها و سیاستهاایی در ایان حاوزه
طر ریزی گردد (بابایی .)93۹ :۹039 ،بر ایان اسااس ،در راساتای گفتماان ساازندگی دولات
هاشمی ،احاداث ،تأسایس و تجهیاز مراکازی از قبیال «بیمارساتان ،پلایکلینیاا و درمانگااه،
آزمایشگاه تشخی

طبی ،مطب و داروخانه» به عنوان نشانه اصلی گفتمان سازندگی در حاوزه

بهداشت ،درمان و سالمت مورد توجه قرار گرفت .به منظور تأمین هزینههای ماالی ایان قبیال
اقاادامات ،دولاات سااازندگی خصوصاایسااازی ،جلااب و جااذب ساارمایهگااذاران بااه منظااور
سرمایهگذاری در طر های سالمت و نیز اصال قوانین مالیاتی کشور را در دساتور کاار قارار
داد۹؛ تا به عنوان نشانه های فرعی برای نشانه اصلی مذکور ،مفصلبندی این گفتماان را ساامان
دهند و هر یا از این نشانه ها با توجه به ساختار معنایی حاکم بر گفتماان ،مادلول ساازگار و
معنای مناسب با آن را انتخاب نمایند و دولت سازندگی نیاز باا اساتفاده از ایان راهکارهاا ،باا
مشارکت دولت و مردم ،زی ساختها و تأسیسات مورد نیاز بهداشاتی و درماانی را در کشاور
ایجاد نماید.
بر این اساس ،تأسیس مراکز بهداشتی و درمانی ،تجهیز و تکمیل امکانات مراکز مذکور ،باه
عنوان نشانه اصلی دیگری در گفتمان سازندگی در این حوزه مورد توجه دولت بود .عالوه بار
این  ،تأمین و دسترسی به آب سالم و بهداشتی برای همگان ،به عناوان دیگار نشاانه اصالی در
گفتمان سازندگی مدنظر قرار گرفت؛ چون اصوال دسترسی به آب ساالم و بهداشاتی ،یکای از
عوامل مهم تندرستی و در نتیجه ،کاه دهنده هزینههای سنگین درمانی است (پازوکی:۹001 ،
 .)33 - 30بنابراین ،دولت تدابیری به منظور پیشگیری و جلوگیری از آلاودگی محایط زیسات
 .۹تا پی

از دوره هاشمی ،ماهیت بهداشت و درمان ،خدمتی عمومی بود و بخ

خصوصی رغبت چندانی برای صرف هزینه

و انجام سرمایه گذاری در آن را نداشت؛ اما با روی کار آمدن دولت سازندگی و گسترش خصوصیسازی ،حوزه سالمت نیز از
این سیاست بیبهره نماند.
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اتخاذ کرد .با وجود این ،بررسیهای برنامه اول توسعه ،کمتوجهی به مقوله سالمت –به عناوان
امری چندوجهی -از سویی و اهتمام بسیار به حوزه درمان از سویی دیگر را بازگو میکند .اماا
در دومین برنامه توسعه ،دولت هاشمی عالوه بر تأکید بار سیاساتهاای برناماه اول توساعه و
تالش در جهت تداوم آنها ،درصدد برآمد کاستیهای موجود در برنامه پنج ساله اول توسعه را
جبران کند .بر این اساس ،در این برنامه شاهد اولویتیافتن مقوله ساالمت در کشاور هساتیم؛
بهطوری که دولت ششم ،ارتقاس سطال سالمت مناطق محروم و روستایی و نیز آبرسانی به این
مناطق را در دستور کار قرار داد و با توجه به اهتمام ویههای که به مقوله ورزش از خاود نشاان
داد ،فراهمکردن امکانات اوقات فراغت سالم بهویهه برای نوجوانان و جوانان را پیگیاری کارد.
الزم به ذکر است به منظور ارتقااس ساالمت آحااد جامعاه ،در برناماههاای اول و دوم توساعه،
پرداخت سوبسید به کاالهای اساسی و از همه مهمتر به دارو و شیر خشا اجرایی گردید.
تحلیل گفتمان عدالت در حوزه سالمت در برنامههای اول و دوم توسعه حاکی از آن اسات
که در دولت هاشمی ،دال شناور «عدالت اجتماعی» ذیال گفتماان ساازندگی ،در قالاب نشاانه
مرکزی «سالمت» مسدود و در مفصلب ندی ایان گفتماان حاول نشاانه مرکازی ماذکور ،نظاام
معناییای متشکل از دالهای اصلی «احداث و تأسیس مراکاز بهداشاتی و درماانی»« ،تجهیاز و
تکمیل امکاناات مراکاز بهداشاتی و درماانی»« ،تاأمین آب ساالم و بهداشاتی بارای همگاان»،
«پرداخت سوبسید به دارو و شیر خشا» و «تاأمین امکاناات تفریحای و ورزشای باه منظاور
سالمت آحاد جامعه به خصوص نوجوانان و جوانان» شکل گرفته است.

د .عدالت در حوزه «سالمت» در گفتمان اصالحات
تسلط گفتمانی «گفتمان اصاالحات» در فضاای سیاسای و اجتمااعی ایاران ،مصاادف باا دوره
ریاست جمهوری هشت ساله سید محمد خاتمی در بازه زمانی سالهای  ۹008تاا  ۹031باود.
در دولت خاتمی ،سالمت به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار همواره ماورد توجاه باوده
است و دولتهای هفتم و هشتم سعی کردند بر اساس این شعار که انسان سالم ،محور توساعه
پایدار است ،سالمتی افراد جامعاه را تضامین کنناد .در راساتای چناین رویکاردی در دولات
خاتمی ،شاهد تدوین برنامه آموزشی ارتقای سالمت در کشاور باه منظاور گساترش ساالمت
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همگانی ،پیشگیری از بیماریها و تالش به منظور پیشگیری و درمان بیمااریهاای واگیاردار و
حاد از جمله ایدز در کشور هستیم .همچنین ،طر هاای پزشاا خاانواده ،بیماه روساتاییان و
مطر کردن بحث منشور حقوق بیماران از جمله برنامههای موفاق و نقااط روشان عملکاردی
دولت اصالحات در حوزه سالمت در کشور قلماداد مایگاردد (ایسانا .)۹031 ،در خصاوص
مقوله عدالت اجتماعی نیز توجه به استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب برنامههای سوم
و چهارم توسعه مورد توجه دولت بود.
بررسی های به عمل آمده از برنامههای سوم و چهارم توسعه حاکی از وجود موارد زیار در
مقوله سالمت در این برنامههاست.
جدول شماره :9مقوله سالمت در لوایح برنامه سوم و چهارم توسعه
ردیف

برنامه

مواد

۹

سوم

15

9

سوم

۹33

کاه

0

سوم

۹19

احداث ،توسعه و تکمیل فضاهای ورزشی

1

سوم

۹۱9

توسعه خدمات بهداشتی درمانی در کشور

5

سوم

۹۱0

تأمین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری در کشور

8

سوم

۹۱1

0

سوم

۹۱5

شرایط ایجاد و احداث مراکز درمانی

3

سوم

۹۱8

ساماندهی بازار دارو در کشور

۱

سوم

۹۱0

تأمین امنیت غذایی برای همه افراد جامعه

۹3

چهارم

(1بند الف)

۹۹

چهارم

(1بند )

تأمین آب شرب سالم و بهداشتی

۹9

چهارم

(1بند ط)

ایجاد تأسیسات جمعآوری و دفع بهداشتی فاضالب

۹0

چهارم

(۹۹۹بند ب)

موضوعات مورد توجه
پیشگیری و کاه

بالیای طبیعی

آلودگیهای محیط زیست

رعایت ضوابط بهداشتی توسط مراکز تولید و توزیاع ماواد خاوراکی،
آشامیدنی ،آرایشی و بهداشتی

کاه

نقاط حادثهخیز جادهای و تجهیز اورژانس کشور

از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلتهای فرسوده باه منظاور
تأمین سالمت آحاد جامعه
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ردیف

برنامه

مواد

۹1

چهارم

(۹93بند ج)

۹5

چهارم

۹1۹

۹8

چهارم

۹19

۹0

چهارم

۹10

اقدام در جهت کاه

۹3

چهارم

۹15

ارتقای مستمر کیفیت خدمات سالمت

۹۱

چهارم

۹18

اجرای نظام ارائه خدمات بهداشتی -درمانی در کشور

93

چهارم

۹10

ارتقای آگاهیهای سالمتی مردم

9۹

چهارم

۹13

99

چهارم

(۹1۱بند ج)

90

چهارم

۹53

91

چهارم

(۹51بند الف)

95

چهارم

۹58

98

چهارم

۹33

90

چهارم

993

موضوعات مورد توجه
اتخاذ تدابیر به منظور کاه

آلودگیهای محیط زیست

تغییر رویکرد و ارتقای گسترده سالمت و کیفیت زندگی شهروندان
حفظ و ارتقای سالمت آحاد جامعه و کااه

مخااطرات تهدیدکنناده

سالمتی
عوارض ناشی از بیماریهای روانی و رفتاری

توزیع عادالنه منابع و امکانات بهداشتی -درماانی باه منظاور ارتقاای
عدالت توزیعی
ارائه خدمات بیمه پایه درمانی به روستاییان
درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانال رانندگی
ارتقای سطال بهداشت روان
ارتقای سطال درمانی ایثارگران در قالب سند راهبردی خادماترساانی
به ایثارگران
اصال ساختار تربیت بدنی و ترویج فرهن

ورزش به منظور سالمت

افراد
پیشگیری از بیماریهای واگیاردار ،مقابلاه و کااه

اثارات حاوادث

طبیعی و بحرانهای پیچیده

بررسی مواد لوایال برنامه های سوم و چهارم توسعه که در فضای غلبه گفتمان اصال طلبای
بر کشور تصویب و اجرایی شد ،ما را به سوی این یافتهها رهنمود میکناد کاه دولات خااتمی
اهتمام ویهه ای به امر سالمت در جامعه داشته و تالش کرده است کمبودهاا و کاساتیهاای دو
برنامه پیشین در حوزه سالمت را جبران کند .بر این اساس ،برنامه سوم توسعه با هدف افزای
کارآیی ،جلب مشارکت بخ

غیردولتی و ساماندهی نظام ارائه خدمات (در زمینههایی از قبیل

سطالبندی خدمات و اصال شبکه بهداشت و درمان کشاور) تادوین شاد .همچناین ،در ایان
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برنامه اهمیت خاصی به مقوله امنیت غذا و تغذیه داده شد .برنامه چهارم نیز با جهتگیریهای
اصلی کاه

مخاطرات سالمت و ارتقای امنیت غاذایی ،حضاور فعاال در بازارهاای جهاانی،

عدالت در دسترسی و تأمین منابع مالی ،توانمندسازی مردم در راستای ارتقای ساالمت تادوین
شد (مرکز پهوه های مجلس شورای اسالمی.)1 :۹03۱ ،
بر این اساس ،میتوان گفت در برنامه های سوم و چهارم توسعه ،ارتقاس سطال سالمت افراد
جامعه برجستهسازی شده است .این نشاانه برجساته باا نشاانههاای فرعای ذیال خاود یعنای
«پیشگیری و کاه

اثرات بالیای طبیعی و مقابله با حوادث و سوانال طبیعی»« ،پرداخت یاراناه

به شیرخشا مورد نیاز در کشور»« ،کاه

عوامل آلودهکننده محایط زیسات»« ،کااه

آلودگی هوای کالنشهرها»« ،تأمین سبد مطلوب غذایی به منظور کاه

میازان

بیماریهاای ناشای از

سوستغذیه»« ،تأمین امکانات ورزشی برای آحاد جامعه به خصوص زنان» و «کاه

خطارات و

زیانهای فردی و اجتماعی اعتیااد» مفصالبنادی ایان گفتماان را ساامان مایدهاد .از جملاه
دستاوردهای ارزشمند ایان دوره ،پیشارفت قابال مالحظاه وضاعیت بهداشات و ساالمت در
روستاها بود؛ چون در اکثر نقاط کشور پوشا
دستاوردهای آن ،میتوان به «تخصی

واکسیناسایون باه  ۱5درصاد رساید .از دیگار

اعتبارات کالن باه بخا

بهداشات و درماان ،افازای

تختهای بیمارستانی به نسبت جمعیت ،توزیاع آمباوالنسهاای جدیاد و پیشارفته و افازای
خدمات اورژانس جادهای و  ۹۹5در کشور ،پیشگیری از وقوع بیمااریهاا و کنتارل آنهاا باه
خصوص برخی از بیماریهای نوظهور مانند ایدز ،ارائه کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و
روستایی به صورت رایگان توسط دولت و »...اشاره کارد (ساازمان مادیریت و برناماهریازی،
)۹031
از دیگر نشانههای اصلی در حوزه سالمت در گفتمان اصالحات «اصال نظاام بیمارساتانی
و آموزش پزشکی در کشور» بود .دولت اصال طلب خاتمی بر این بااور باود کاه در سیساتم
اداره آموزش پزشکی و بیمارستانها بایستی بازنگری صورت گیرد؛ تا با ایجاد انگیزه بیشاتر در
اعضای هیأت علمی و پزشکان ،میازان آگااهی ،کیفیات ارائاه خادمات درماانی -آموزشای و
پهوهشی افزای

یابد .بر این اساس ،نظام بیمارستانی از نقطهنظر تجدید سااختار ماورد توجاه

قرار گرفت .تنظیم بازار دارو و اختصاص ارز دارو ،دیگر نشانه اصلی در گفتمان اصاال طلبای
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به شمار می آید که در راساتای اجارای آن ،ایان اقادامات صاورت گرفات :لیساتبارداری از
داروهای مجاز در کشور ،ممنوعیات ورود ،تولیاد ،عرضاه و تجاویز دارو خاارج از فهرسات،
واردات مواد اولیه ساخت داروهای مورد نیاز به کشور ،پرداخات یاراناه دولتای باه داروهاای
خاص ،واردات داروها و تجهیزات پزشکی و ...توانبخشی جانبازان با ارز رسامی هار یاا از
موارد مذکور .در راستای سیاستهای اعمالی دولت اصالحات ،دسترسی افراد به اقالم دارویای
و فرآوردههای مورد نیاز رشد چشمگیری داشته است و دسترسای باه داروهاایی کاه کمتار در
دسترس بود ،در زمان دولت اصالحات آسانتر از گذشته شد.
تحلیل گفتمان عدالت در حوزه سالمت در برنامه چهارم توسعه حاکی از این است که در
آن ،تدوین برنامه آموزشی ارتقاس سالمت و شیوههای زندگی سالم در دستور کار قرار گرفت.
بر این اساس ،در قالب برنامه چهارم ،دولت خاتمی عالوه بر اهداف بهداشتی در تأمین سالمت
جامعه ،ارتقای امنیت غذایی را نیز به عنوان نشانهای اصلی به منظور گسترش سالمت همگانی
مورد تأکید خاص قرار داده است؛ که این نشانه اصلی با استفاده از نشانههای فرعی از قبیل
«تهیه و تدوین برنامههای آموزشی» در این خصوص و نیز «شورای عالی سالمت و امنیت
غذایی» با تخصی

منابع اعتباری و تسهیالت بانکی مفصلبندی شده است.

ه .رویکرد گفتمان عدالتمحور به عدالت در حوزه «سالمت»
گفتمان اصال طلب در سالهای  ۹008تا  ۹039آنگونه که در بین نخبگان نفوذ یافت،
نتوانست دالهای شناور و موثر بر افکار عمومی را –بهویهه در حوزه عدالت وخدمترسانی-
که در فضای گفتمانگونگی قرار داشتند ،جلب کند و گفتمان اصولگرا به راحتی توانست از
این حوزه معنایی بر ضد اصال طلبان استفاده کند و با بهرهگیری از این دالهای شناور و
سرگردان در حوزه گفتمانگونگی و جذب و مفصلبندی آنها ،گفتمان رقیب خود را به حاشیه
رانده و به تدریج تا سال  ۹039از دالهایی مانند «فقرزدایی ،رفع بیکاری ،عمران و آبادانی» که
جملگی ریشه در نگرش اقتصادگرایانه داشتند ،نظام معنایی نسبتا تازهای را شکل دهد و
همزمان نظام معنایی مبتنی بر توسعه سیاسی اصال طلبان را ناکارآمد نشان دهد و تا حدودی
افکار عمومی را به خود جلب کنند.
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بر این اساس ،با روی کار آمدن دولت احمدینهاد و استقرار گفتمان عدالتمحور در عرصه
سیاسی و اجتماعی کشور ،دال مرکزی «عدالت» به وسیله دالهای چهارگانه «عدالتگستری،
مهرورزی ،خدمترسانی و پیشرفت و تعالی مادی و معنوی» مفصلبندی شد (اخوان کاظمی،
 )۹5۹ :۹033و تمامی سیاستگذاریها و برنامهریزیهای کالن دولت را تحت الشعاع قرار
داد؛ چون دولت و گفتمان عدالتمحور با تأکید و تالش در راستای تخصی

عادالنه امکانات،

منابع و خدمات در سطال اجتماع و میان آحاد جامعه ،در اصل به دنبال تحقق عدالت اجتماعی
بود و در راستای چنین باور عدالتمحوری بوده است که در حوزه سالمت ،طر ها و اهدافی
را تعقیب میکرد که رن

و بوی عدالت ،برابری و یکسانسازی در آن به چشم میخورد؛ از

جمله آنها میتوان به «تشکیل سامانه خدمات جامع و همگانی سالمت» و یا «طر پزشا
خانواده» اشاره نمود.
در مجموع ،از واژگاان ایجاابی و سالبی و قطاببنادیهاای موجاود در متاون ایان دوره
(سخنرانیهای مقامات ارشد دولت و متن برنامه پنجم توسعه) برداشت میشود که دولت سعی
داشت خود را خدمتگذار مردم و مهمترین دغدغه خود را برقراری ،عدالت ،صالال و آراما
جلوه دهد .پی فرضها موجود در تحلیل گفتمان این دولت گویای آن است که تاالش داشاته
مهمترین دغدغه خود را عدالت عنوان کند؛ که استقرار عادالت و برپاایی عادالت نیاز نیازمناد
حضور عمومی و همگانی مردم است و در این راه مردم باید دولت را حمایت و همراهی کنند.
در تبیین متون میتوان گفت که مهامتارین شاعارها و تبلیغاات دولات در ایان دوره ،عادالت
اجتماعی است که البته هم از جنبه نظری و هم عملکردی ،عدالت مطر شده از سوی ایشان تا
حدودی جنبه غیرشفاف داشته است و شاید به راحتی نتاوان مصاداقهاای عینای آنهاا را در
جامعه پیاده نمود.
در مطالعه و بررسی متن الیحه برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتمااعی و فرهنگای کشاور،
که تنها برنامه تدوینشده توسط دولت محمود احمدینهاد و تحت تأثیر شرایط گفتماانی ایان
دوران است ،میتوان به موارد زیر در حوزه سالمت اشاره کرد.
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جدول شماره  :9مقوله سالمت در الیحه برنامه پنجم توسعه
ردیف

ماده

۹

۹8

توسعه ورزش همگانی

9

۹0

احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی

0

90

افزای

1

08

حفظ یکپارچگی در سیاستگذاری و برنامهریزی بخ

5

بند ب ماده 08

8

03

0

بند الف ماده 03

3

بند ب ماده 03

۱

ماده 0۱

۹3

بند الف ماده 0۱

۹9

بند ب ماده 0۱

۹0

13

پرداخت فوقالعاده خاص به پزشکان فعال که در مناطق کمتر توسعهیافته

۹1

1۹

مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز سالمتی

۹5

بند الف ماده 1۹

۹8

بند ب ماده 1۹

درمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانال رانندگی

۹0

بند ج ماده 1۹

ممنوعیت تبلیغ خدمات و کاالهای تهدیدکننده سالمت

۹3

19

۹۱

بند ب ماده 19

93

۹35

موضوعات مورد توجه برنامه

سالمت روحی و جسمی دان آموزان و دانشجویان
سالمت

اجرای سامانه خدمات جامع و همگانی سالمت
اقدام در جهت ایجااد و حفاظ یکپاارچگی در تاأمین ،توساعه و تخصای
عادالنه منابع عمومی سالمت
حمایت مالی از بخ

غیردولتی برای ایجاد شهركهای دان

و سالمت

اعالم فهرست مواد و فرآوردههای غذایی سالم و ایمن و سبد غذایی مطلوب
برای گروههای سنی مختلف
حفظ یکپارچگی در مدیریت دان

و اطالعات حوزه سالمت

استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سالمت ایرانیان
ساماندهی خدمات بیمه سالمت به صاورت یکپارچاه و مبتنای بار فنااوری
اطالعات و در تعامل با سامانه پرونده الکترونیا سالمت ایرانیان

ارائه فهرستی از کاالهای مبا ولی آسیبرساان باه ساالمت و داروهاای باا
احتمال سوسمصرف توسط وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

پوش

فراگیر و عادالنه خدمات سالمت

تعمیم عدالت در بهرهمندی از خدمات بهداشتی -درمانی
تهیه و اجرای سند جامع مبارزه همهجانبه با مواد مخدر و روانگردان

تحلیل گفتمان برنامه پنجم توسعه در حوزه سالمت گویای ایان اسات کاه در آن ،توساعه
«گسترش سالمت» برجستهسازی شده است؛ بهطوری کاه مایتاوان از آن باه عناوان یکای از
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برجستهترین نشانهها در برنامه پنجم توسعه یاد کرد ،که با نشانههای فرعی خود یعنی «تادوین
برنامههای آموزشی ارتقاس سالمت»« ،فعالیت شورای عالی سالمت»« ،تشاکیل ساامانه خادمات
جامع و همگانی سالمت»« ،پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامال خطرسااز ساالمتی»« ،تهیاه
برنامه تأمین سالمت غذا»« ،پی بینی مکاانهاای ورزشای بارای جامعاه روساتایی» و «حفاظ
یکپارچگی در مدیریت دان

و اطالعات حوزه سالمت» مفصلبنادی ایان گفتماان را ساامان

میدهد .نظام خدمات جامع و همگانی سالمت یکی از نشانههای اصلی گفتمان عادالتمحاور
است که با نشانههای فرعی مانند «طر پزشا خانواده»« ،یکپارچگی بیمه پایه درماان»« ،نظاام
ارجاااع»« ،راهنماهااای درمااانی»« ،اورژانااسهااای پزشااکی»« ،تشااکیل هیااأتهااای امناااس در
بیمارستانهای آموزشی» و «کلینیاهای ویهه و بیمههاای تکمیلای» در قالاب گفتماان ماذکور
مفصلبندی گردید.
بیمه پایه درمان (بیمه سالمت) ،از دیگر برنامههایی است که در قالب نظام خدمات جامع و
همگانی سالمت طر ریزی شده است .اهتمام دولت احمدی نهاد در برناماه پانجم توساعه باه
توسعه و تعمیق نظاام بیماه ساالمت باه عناوان یکای از مؤلفاههاای بسایار مهام در ارتقاای
شاخ

های رفاه اجتماعی و بهبود امنیات اجتمااعی قلماداد مایشاود (عماادی.)5۱ :۹0۱۹ ،

سطالبندی خدمات سالمت ،دیگر نشانه اصلی این گفتمان است که در قالب آن ،دولت درصدد
ایجاد ،توسعه و تغییر واحدهای بهداشاتی -درماانی ،تاأمین ،تخصای

و توزیاع تجهیازات و

ملزومات پزشکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور بود .پیشگیری و مقابلاه باا
بیماریها و عوامل خطرساز سالمت ،به عنوان دیگر نشانه اصلی گفتمان عادالتمحاور مطار
است ،که با نشانههای فرعی خود یعنی «تهیه فهرستی از اقدامات و کاالهاای آسایبرساان باه
سالمت»« ،شناسایی داروهای با احتمال ساوسمصارف»« ،درماان فاوری و بادون قیاد و شارط
مصدومین حوادث و سوانال راننادگی» و «ممنوعیات تبلیاغ خادمات و کاالهاای تهدیدکنناده
سالمت» مفصلبندی شده است.
در مجموع ،تحلیل گفتمان عدالت در حوزه سالمت در الیحه برنامه پنجم توسعه حااکی از
آن است که در دولت احمدینهاد دال شناور «عدالت اجتماعی» ذیل گفتمان عادالتمحاور ،در
قالب نشانههای مرکزی «سالمت» مسدود و در مفصلبندی این گفتماان حاول نشاانه مرکازی
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مذکور ،نظام معناییای متشکل از دالهای اصلی «گسترش سالمت در جامعه»« ،نظاام خادمات
جامع و همگاانی ساالمت»« ،طار پزشاا خاانواده»« ،بیماه پایاه درماان (بیماه ساالمت)»،
«سطالبندی خدمات سالمت» و «پیشگیری و مقابله با بیماریها و عوامل خطرساز ساالمت در
جامعه» شکل گرفته است؛ بهطوری که هر یا از این نشانهها با توجه به ساختار معنایی حااکم
بر گفتمان ،مدلول سازگار و معنای مناسب با آن را انتخاب و بقیه را طرد کرده ،تاا هرچناد باه
صورت نسبی ،تثبیت یابد.

نتیجهگیري
تحلیل گفتمان عدالت در حوزه سالمت در چهار دولت پس از انقالب اسالمی در بطن گفتمان
جامع انقالب اسالمی ،نشان میدهد به رغم آنکه دال شناور عدالت اجتمااعی و اجارای آن از
سیاستهای اصلی و محوری تمامی گفتمان ها و به تبع آن ،چهار دولت ماورد مطالعاه بعاد از
انقالب بوده است ،اما مسأله عدالت اجتماعی همچنان با مشکالت نظاری و عملای زیاادی در
این حوزه روبهروست؛ چون دیدگاه سیستمی و ترکیبی به معنای جامع خاود ،یعنای توجاه باه
«برابری فرصتها و منابع» و «در نظر گرفتن شایستگی و استحقاقها» و در عین حال «پرداختن
به اصل جبرانی و مکانیزم حمایتی از آسیبدیدگان» به صورت توأمان در هیچ یا از دولتهاا
تحقق نیافته است .این امر ناشی از عوامل مختلفی از جمله «نگرش سطحی و نه چنادان دقیاق
نسبت به مفهوم عدالت اجتمااعی ،نگارش تاابعادی و تاا ساویه از عادالت اجتمااعی در
گفتمانهای دولتهای پس از انقاالب ،گسسات باین دال مرکازی گفتماانهاا و عادم تاداوم
گفتمانهای پیشین» است .گفتمان دفاع مقدس با لحااظ ایان نکتاه کاه مقولاه ساالمت اماری
چندبخشی است ،عالوه بر تاالش بارای بهباود وضاعیت اشاتغال و رفاع فقار و محرومیات،
سیاستهای خود در راستای سالمت آحاد جامعه را نیز دنباال نماوده و بهباود ساالمتی افاراد
بهویهه فقرا و کاه

نابرابری های سالمتی بین افراد فقیر و غنی را به عنوان یکی از مهامتارین

دغدغههای خود در زمینه سیاستهای داخلی قلمداد میکرد.
در گفتمان سازندگی از دو مقوله بهداشت و درمان ،حوزه درمان باا بیشاترین میازان اقباال
مواجه بوده و بی

از بهداشت مورد توجه و سیاستگذاری قرار گرفته است .بار ایان اسااس،
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بخ

درمان در دوره تسلط گفتمان سازندگی بر کشور ،رشد قابل مالحظهای داشته اسات .اماا

با توجه به قرابت زمانی حاکمیت گفتمان سازندگی بر کشور با اعاالم برناماه «بهداشات بارای
همگان تا سال  »9333از سوی سازمان بهداشت جهانی که بر مبنای آن ،خدمات بهداشتی اولیه
بیشتر بر پیشگیری تأکید داشت تا درمان و در ضمن بیشتر بر درمانگاههای روستایی کوچاا و
سیار تکیه میکرد تا بر مراکز بیمارستانی در مراکز شهری بزرگ و نیز هدف خدمات بهداشاتی
اولیه ،توجه بیشتر به کودکان و زنان باود کاه در مقابال بیمااریهاای مساری قابال پیشاگیری
بیشترین آسیبپذیری را دارند ،دولت سازندگی نیز از این طر پشتیبانی و در راستای همگامی
بیشتر با این برناماه باینالمللای ،اقادام باه سیاساتگاذاری در حاوزه بهداشات نماوده و باا
اولویتدادن به گروههای آسیبپذیر نسبت به سایر اقشار جامعه« ،تأمین بهداشت برای همه تاا
سال  »۹00۱را مهمترین هدف خود در بخ

بهداشت و درمان قلمداد کارده و اولاین راهبارد

برای رسیدن به این هدف را «اولویت بهداشت بر درمان» در نظر گرفت .در گفتمان اصالحات،
سالمت به عنوان یکی از مهمترین محورهای توسعه مورد توجاه ویاهه قارار داشات و دولات
اصالحات درصدد تضمین سالمت افراد جامعه بوده است.
در راستای چنین رویکردی ،در دولت خاتمی شاهد تدوین برنامه آموزشی ،تادوین «نظاام
جامع رفاه و تأمین اجتماعی» و «ارتقای سالمت در کشور به منظور گسترش سالمت همگاانی»
بودهایم .در گفتمان عدالتمحور ،با رویکردی مبتنی بر عدالت ،تخصی

عادالنه منابع عماومی

بهداشت ،درمان و در مجموع «سالمت» در کشور مورد توجه قارار گرفات .در ایان راساتا ،در
حوزه بهداشت و درمان ،ایجاد دسترسی عادالنه مردم باه خادمات بهداشاتی -درماانی ،طار
پزشا خانواده ،کما به تأمین هزینههای تحملناپاذیر درماان ،پوشا

دارو ،درماان بیمااران

خاص و صعبالعالج ،تقلیل وابستگی گاردش اماور واحادهای بهداشاتی درماانی باه درآماد
اختصاصی و کما به تربیت ،تأمین و پایداری نیاروی انساانی متخصا
توسعه و تغییر واحدهای بهداشتی -درمانی ،تأمین و تخصی

ماورد نیااز ،ایجااد،

و توزیع تجهیزات و ملزوماات

پزشکی ،دندانپزشکی و آزمایشگاهی بر مبنای نیاز کشور در دستور کار قارار گرفات .بناابراین،
در حوزه سالمت ،دولت درصدد تشکیل شورای عالی سالمت و امنیت غذایی از طریاق ادغاام
شاورای غذا و تغذیه و شاورای عاالی سااالمت برآماد .ساامانه «خادمات جاامع و همگاانی
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سالمت» مبتنی بر مراقبات هاای اولیاه ساالمت ،محوریات پزشاا خاانواده در نظاام ارجااع،
سطالبندی خدمات ،خرید راهبردی خدمات ،واگذاری امور تصدیگاری باا رعایات مااده ۹0
قانون مدیریت خدمات کشوری باا تأکیاد بار پرداخات مبتنای بار عمالکارد ،توساط وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی بازطراحی شد و برنامه اجرائی آن با هماهنگی معاونات در
شورای عالی سالمت و امنیت غذایی با اولویت بهرهمندی مناطق کمتار توساعهیافتاه باه ویاهه
روستاها ،حاشیه شهرها و مناطق عشایری به تصویب رسید.
در مجموع ،تحلیل گفتمان مقوله سالمت در دولتهای پس از انقالب نشان میدهد که دال
شناور «عدالت اجتماعی» ذیل گفتمان کالن انقالب اسالمی در قالب نشانه مرکزی تحت عنوان
«سالمت» مسدود و مفصلبندی آن در قالب نشانههایی اصلی مانند «اولویت بر مقولاه ساالمت
به عنوان امری چندبخشی در گفتمان دفاع مقدس»« ،تأکید بار درماان در گفتماان ساازندگی»،
«تأکید بر سالمت در گفتمان اصاال طلبای» و «تخصای

عادالناه مناابع بهداشات ،درماان و

سالمت در قالب گفتمان عدالتمحور» شکل گرفته است .ایان خاط سایر ،جهاتگیاریهاا و
رویکردهای متفاوتی را برای چهار دولت پس از انقالب به تصویر میکشد که بهرغم تأسای از
گفتمان جامع انقالب اسالمی ،از ابزارها و سازوکارهای متفاوتی در راستای دستیابی به اهاداف
اصولی نظام بهره گرفته و هر ابزار و سازوکاری برآیند خاص خود را در این حاوزه باه دنباال
داشته است؛ بهطوری که ابزار اقتصادی برآیندهای اقتصادی ،ابزار سیاسی برآیندهای سیاسای و
ابزار اجتماعی برآیندهای اجتماعی را رقم زده است .هرچند هر یا از این دستاوردها در جای
خود شایان اهمیت و اثرگذاری بوده ،اما هیچکدام هرچند بهصورت نسبی تداومبخ

و مکمال

یکدیگر در مسیر دستیابی به دستاوردی کالن به منظور تحقق عدالت اجتماعی نبودهاند .بر ایان
اساس ،در طول بی

از سه دههای که از پیروزی انقاالب مایگاذرد ،دولاتماردان در تحقاق

عدالت اجتماعی با توجه به ایدئولوژی و آرماانهاای انقاالب اساالمی همچناان باه نگرشای
سیستمی و جامع نرسیدهاند.
اگر مطالعات نظری و عملی پیوسته و دقیقتری صورت مایگرفات و تاداوم گفتماانی در
حوزه عدالت در طول این سالها رخ میداد ،سیاستگذاریها و برنامهریزیهاای منساجمی را
سبب میگردید و مطمئنا این میتوانست دستیابی بیشتر و جامعتری به عدالت اجتمااعی را در
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پی داشته باشد؛ که در قالب آن ،سهم دولت و آحاد جامعاه از هزیناههاای مرباوط باه بخا
سالمت به صورتی عادالنه تقسیم شود .در طول سه دهه گذشته ،با وجود تجرباه گفتماانهاای
سازندگی ،اصالحات و عدالتمحور ،شاهد آن هستیم که اکثر هزیناههاای حاوزه ساالمت بار
شانههای خانوارهای ایرانی سنگینی کرده و در مقابل ،دولاتهاا ساهم نااچیزی از چناین باار
سنگینی را متقبل میشوند؛ تسهیمی که ماحصالی جاز بایعادالتی گفتماان عادالت در حاوزه
سالمت در جمهوری اسالمی ایران به دنبال نداشته است.
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